
                                     

                                           DECIZIA NR.79 

                    Directia Generala a Finantelor Publice  a fost sesizata de  Directia Generala a
Vamilor - Biroul Vamal  , asupra contestatiei  , impotriva actului constatator deciziilor prin care  
s-a stabilit obligatii bugetare  suplimentare , respectiv taxe vamale , comision vamal TVA si
accesorii aferente , ca urmare a nerespectarii uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal
sub care au fost plasate .

      
Petenta contesta actul constator si deciziile  intocmite de Biroul Vamal pentru

urmatoarele considerente :
Nerespectarea regimului de tranzit vamal s-a datorat fortei majore , pe timpul transportului ,  ,
barja mentionata s-a rasturnat avand drept consecinta pierderea intregii cantitati de marfa .

Inccidentul naval a fost declarat ca fiind unul de forta majora , asa cum rezulta din adresa
 emisa de Camera de Comert , Industrie si Agricultura si din  emisa de Autoritatea Navala
Teritoriala  - Capitania Portului  .

Prin urmare , conform art.35 alin.(2) , coroborat cu art.165 alin.(1) din Codul Vamal al
Romaniei , aprobat prin Legea nr.141 / 1997 , cu modificarile si completarile ulterioare , prin
cererea nr. petenta a solicitat Biroului Vamal  stingerea datoriei vamale si incheierea regimului
de tranzit vamal acordat .

Directia Regionala  Vamala  Constanta  - Biroul Vamal  Constanta  a intocmit actul
constatator , prin care se stabilesc in sarcina petentei  , obligatii bugetare suplimentare .
Motivele recalcularii au fost : 

Petenta  , in calitate de titular al operatiunii de tranzit intern , avea obligatia sa prezinte
marfurile in stare intacta la Biroul vamal de destinatie  . Aceasta obligatie nu a fost indeplinita ,
datorita pierderii intregii cantitati de marfa pe timpul transportului , conform adresei titularului
operatiunii , inregistrata la Biroul vamal

Datoria vamala a luat nastere conform art.144 lit.b) din Legea nr.141 / 1997 privind
Codul vamal al Romaniei .

Prin adresa mentionata , petenta a solicitat stingerea datoriei vamale  conform art.165 lit.
h) din Legea 141 / 1997 privind Codul vamal al Romaniei , intrucat marfa a fost pierduta datorita
unui caz de forta majora .

Avand in vedere ca situatia respectiva s-a produs dupa acordarea liberului de vama ,
conform art.165 alin.(2) , stingerea datoriei vamale nu opereaza in acest caz , prin urmare actul
constatator a fost intocmit pentru incasarea drepturilor vamale datorate . 

Cauza supusa solutionarii a fost nerespectarea regimului vamal suspensiv ,
respectiv a regimului vamal de tranzit .        

In drept ,
Referitor la capatul de cerere privind obligatiile bugetare suplimentare reprezentand taxa

vamala , TVA , comision vamal , sunt aplicabile prevederile art.3 lit.u) , art 165 alin (1) si (2)
din Legea 141 / 1997 privind Codul vamal al Romaniei care stipuleaza :

Art.3
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,,În aplicarea prevederilor prezentului cod, prin termenii de mai jos se întelege:
   u) liber de vamã - actul prin care autoritatea vamalã lasã la dispozitia titularului declaratiei
vamale mãrfurile vãmuite, în scopul prevãzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate
;”

Art.165
,,(1) Datoria vamalã se stinge prin:
a) plata acesteia;
b) renuntarea la încasare, atunci când se constatã cã este nedatoratã;
c) anularea ca o consecintã a anulãrii declaratiei vamale;
d) împlinirea termenului de prescriptie extinctivã;
e) insolvabilitatea debitorului, constatatã pe cale judecãtoreascã;
f) confiscarea definitivã a mãrfurilor;
g) distrugerea mãrfurilor din dispozitia autoritãtii vamale sau abandonarea acestora în

favoarea statului;
h) distrugerea sau pierderea mãrfurilor, datoritã fortei majore sau cazului fortuit;
i) scãderea cantitativã a mãrfurilor, datoritã unor factori naturali, pentru partea

corespunzãtoare procentului de scãdere.
(2) Stingerea datoriei vamale în cazurile prevãzute la alin. (1) lit. g) - i) opereazã numai

dacã situatiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamã .”
Avand in vedere cele constatate nu se poate retine ca fundamentata solicitarea petentei

drept pentru care contestatia urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata .  
          In ceea ce priveste capatul de cerere reprezentand  accesoriile calculate , respectiv dobanzi
si penalitati de intarziere  sunt aplicabile prevederile art.144 alin.(1) si (2) din Legea 141 / 1997
privind Codul vamal al Romaniei , art.115 alin.(2) lit.a din OG 92 / 2005 privind Codul de
procedura fiscala referitor la acest articol , HG 1050 / pentru aplicare a OG 92 / 2003 privind
Codul de procedura fiscala , stipuleaza :

  Art 115
Dobânzi
,,(1) Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urmãtoare

termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreazã dobânzi dupã cum urmeazã:
a) pentru diferentele de impozite, taxe, contributii, precum si cele administrate de

organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se datoreazã începând cu ziua
imediat urmãtoare scadentei impozitului, taxei sau contributiei, pentru care s-a stabilit
diferenta, pânã la data stingerii acesteia inclusiv;”

Art.144
(1) Datoria vamalã ia nastere si în urmãtoarele cazuri:
a) neexecutarea unor obligatii care rezultã din pãstrarea mãrfurilor în depozit temporar

necesar, pentru care se datoreazã drepturi de import;
b) neîndeplinirea uneia dintre conditiile stabilite prin regimul vamal sub care au fost

plasate;
c) utilizarea mãrfurilor în alte scopuri decât cele stabilite pentru a beneficia de scutiri,

exceptãri sau reduceri de taxe vamale.
(2) Datoria vamalã se naste în momentul în care s-au produs situatiile prevãzute la alin.

(1) lit. a), b) si c).
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Pentru acest capat de cerere , fata de cele retinute contestatia urmeaza a se respinge ca
neintemeiata .

In temeiul prevederilor art.3 lit.u) , 144 alin.(1) (2) , art.165 alin(1) si (2) din Legea 141
privind Codului Vamal al Romaniei , art.115 alin.(2) lit.a din OG 92 / 2005 privind Codul de
procedura fiscala referitor la acest articol , HG 1050 / pentru aplicare a OG 92 / 2003 privind
Codul de procedura fiscala , coroborate cu art.186 (1) din OG 92 / 2003 privind Codul de
procedura fiscala republicata  s-a decis :                                               

Respingerea in totalitate a contestatiei formulate  .
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